
 

Augusti 2017 
 

mån 21                                     v.34 

t is 22 Skolstart  kl.08.20 

ons 23 
Sjövallen – samling och 

avslut på skolan. 

tors 24  

fre 25 Profil 

lör 26  

sön 27  

mån 28 Idrott                           v.35 

t is 29 Bild/musik och slöjd  

ons 30  

tors 31 Idrott 

 
 

Hej och välkomna till mellanstadiet på AFS! 
 
Jag heter Lena Rhodén Andersson och kommer att var klassföreståndare för klass 4.  

Närmare presentation tar vi på föräldramötet, som blir onsdag den 30/8 kl.18-19. Välkomna! 

 

Denna första skolvecka kommer eleverna att gå mellan kl.08.20-13.40 och vi börjar läsa efter 

schemat först på fredag (25/8). 

 

På onsdag skall hela skolan ha en samarbetsdag på Sjövallen. Vi samlas här i vanli g tid och avslutar 

här när vi är tillbaka kl.13.40. Det är bra om man har med en vattenflaska att dricka och kanske 

någon frukt. Bamba kommer att servera lunch på Sjövallen.  

 

Det är en hel del nya saker som händer när man börjar på mellanstadiet. Fler lärare kommer att ha 

era barn under skolveckan och de kommer också att få välja profilinriktning. De profiler de kan välja 

mellan, är idrott eller skapande. Det valet gör eleverna under första skoldagen här i skolan. Vi 

kommer då att presentera vad de olika profilerna innebär. Schemat och vilka lärare mm som arbetar 

med klassen, går vi igenom på föräldramötet! 

 

Eleverna kommer att ha idrott i Ledethallen så småningom, men nu i början kommer de att vara ute i 

Furulund på idrotten (och idrottsprofilen). Självklart kommer en vuxen att följa dem i början.  

 

Klassen får en ny elev. Vi hälsar Gabriel Lundberg välkommen till klassen!  

 

Nytt är också att skolan inte kommer att bjuda eleverna på äpplen längre. Det innebär att de elever 

som behöver, får ta med sig egen frukt.  

 

I slöjd kommer klassen att delas in i 2 grupper. Den ena gruppen har slöjd under höstterminen och 

den andra på vårterminen. Den grupp som inte har slöjd, slutar tidigare. Grupperna kommer inom 

kort.  

 

Det ska bli roligt och jag ser fram emot att arbeta med era barn. 

 

     Hälsningar  

    Lena 

     Lena.r@ahlaforsfriaskola.se 

 

 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyh5eFguHVAhViApoKHe-FBxMQjRwIBw&url=http://se.depositphotos.com/50457323/stock-illustration-school-theme-school-icons.html&psig=AFQjCNFCHxQg126JQO7FvzdCQA-_pZbtIA&ust=1503153621502050

